KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW APLIKACJI MOBILNEJ
PGZ KUPIEC
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec
sp. z o. o. z siedzibą w Żorach 44-240 przy ul. Promiennej 1A, KRS 0000436213,
NIP 6332231313
Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email:
dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia, wykonywania i monitorowania wykonywania (obsługi) konta klienta, w
szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków
informacyjnych, współdziałania, koordynacji i innych obowiązków wynikających z
Regulaminu Aplikacji Kupiec, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO);
2) wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością
obowiązku archiwizacji, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych,
przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, co
jest prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający
odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres wykonywania umowy, okres
wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku
archiwizacji), przez czas trwania postępowań i okres przedawnienie potencjalnych
roszczeń
3. Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych
Państwa dane osobowe są przekazywane Administratorowi za pomocą zgody
wyrażonej przez Państwo, na stronie internetowej lub też przez placówki handlowe, w
których Państwo, taką zgodę wypełnili i zdeponowali.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom
Administratora, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, w szczególności: placówkom handlowym, dostawcom usług IT,
agencjom marketingowym, dostawcom usług przechowywania dokumentów

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Państwa dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (podmioty mające siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego)
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenia przetwarzania danych
wyłącznie do określonych celów,
2) prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one
błędne lub uległy zmianie,
3) prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”), tj. prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są bez
uzasadnionych podstaw prawnych,
4) prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
5) prawo do przenoszenia danych- oznacza prawo otrzymania od nas Państwa danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody, a przetwarzanie odbywa się
w sposób automatyczny.
6) prawo do sprzeciwu, które oznacza, iż mogą Państwo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
7) prawo do wycofania zgody- które oznacza, iż mogą Państwo w dowolnej chwili
wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać
danych we wskazanym przez Państwa celu,
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach
ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia konta
klienta i jego obsługi w Aplikacji Mobilnej PGZ KUPIEC

